Edital de Chamada Pública FAPESC nº 21/2022 - Programa de apoio e incentivo

RESULTADO DE SELEÇÃO INTERNA (UDESC) PARA ATENDIMENTO AO EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 21/2022
A Biblioteca Universitária Udesc e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG
divulgam o resultado final da seleção referente ao Edital de Chamada Pública Fapesc nº 21/2022
– Programa de apoio e incentivo à consolidação de periódicos científicos (atendendo de modo
especial ao item 4.1). Todos os processos submetidos ao Edital supracitado passaram por
avaliação interna isonômica na seleção, objetivando apoiar projetos que visem a melhoria em
incremento na qualificação e consolidação dos periódicos Udesc, conforme estabelecido em
regramento exarado no Ofício 12/2022 BU Udesc e amplamente divulgado para as equipes
editoriais.
Periódicos selecionados
Linha A
Urdimento

Linha B
PerCursos

Revista Educação, Artes e Inclusão

Palíndromo

Linha C
Revista de Ciências Agroveterinárias
REAVI/Revista Brasileira de
Contabilidade e Gestão

Revista Tempo e Argumento
Os(as) Editores(as)-Chefes ou equivalentes dos Periódicos Científicos pré-selecionados
internamente na Udesc, de que trata o item 4.1, serão os(as) Proponentes/Beneficiários(as) e
deverão submeter suas propostas à Plataforma de CTI da FAPESC, incluindo a comprovação do
resultado final da pré-seleção efetuada pela Udesc obedecendo o cronograma do Edital de
Chamada Pública Fapesc nº 21/2022.
Florianópolis, 13 de julho de 2022.

Marcela Reinhardt de Souza
Portal de Periódicos Udesc
Biblioteca Universitária
(assinado digitalmente)

Luiza da Silva Kleinubing
Biblioteca Universitária
(assinado digitalmente)

Francisco Henrique de Oliveira
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em
exercício - Ato do Reitor nº171 de
20/06/2022
(assinado digitalmente)
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Assinaturas do documento

Código para verificação: Y2B08V7O

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZA DA SILVA KLEINUBING (CPF: 047.XXX.919-XX) em 13/07/2022 às 15:18:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:17 e válido até 30/03/2118 - 12:35:17.
(Assinatura do sistema)

MARCELA REINHARDT DE SOUZA (CPF: 010.XXX.580-XX) em 13/07/2022 às 15:39:16
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:37:24 e válido até 13/07/2118 - 14:37:24.
(Assinatura do sistema)

FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA (CPF: 206.XXX.288-XX) em 13/07/2022 às 17:29:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:39:24 e válido até 30/03/2118 - 12:39:24.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjQ2ODBfMjQ3MjhfMjAyMl9ZMkIwOFY3Tw== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00024680/2022 e o código
Y2B08V7O ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

